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O QUE É  
CANVAS 10EDUC?



Por que depender de uma consultoria

Por que demandar conteúdo de fora quando

Por que contratar atores para serem os

Por que depender de produtoras pra

O Canvas 10Educ é um método simples e prático
que possibilita que os profissionais desenvolvam seus

próprios treinamentos online de maneira
autônoma, com baixos custos e em formatos
atrativos para o público-alvo.

 

Ele foi estruturado a partir das nossas experiências
práticas durante a criação e desenvolvimento de

inúmeros programas online. 

 

Foram muitos acertos, também muitos erros

e, a partir disso, desenhamos processos,

criamos ferramentas e estruturamos o método para

as diversas etapas da produção de treinamentos

virtuais. 

 

Agora queremos compartilhar esse aprendizado e

estimular a geração de conteúdos dentro das
próprias organizações.

 

externa para estruturar o programa, se é possível

fazê-lo internamente e diretamente conectado à

estratégia e à cultura da empresa? 

 

a própria empresa possui uma rede imensa de gente

que sabe e que faz?

 

apresentadores, se na empresa há várias pessoas

que, conhecendo bem de vários

temas, são as mais indicadas pra falar sobre eles?

 

fazer as gravações, se existem equipamentos simples

e de baixo custo que podem ser utilizados nesse

processo?

 

Foi pensando em todos esses porquês e tendo a

certeza de que as melhores repostas estão dentro da

empresa é que a gente resolveu compartilhar toda

nossa experiência com o mercado.
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BLOCO LUZ

O bloco Luz mostra a conexão

que o programa de educação

corporativa deve ter com a

estratégia da empresa e,

ainda, como definir e detalhar

os conteúdos que serão

tratados nos treinamentos

online.
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BLOCO CÂMERA

O bloco Câmera aponta

formatos criativos, descolados

e práticos para os

treinamentos online, Aqui

você tem uma lista de

equipamentos de baixo custo

para produzir os vídeos e

podcasts internamente, além

de modelos para a escrita de

roteiros, preparação das

gravações e exercícios para se

tornar um ótimo apresentador

de vídeos!
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BLOCO AÇÃO

O bloco Ação aborda o tema

comunicação, engajamento e

gamificação dos programas de

educação corporativa e a

importância do desenho

dessas ações desde o início do

projeto. Não adianta produzir

um belíssimo programa se ele

não for consumido e se não

promover melhorias da

performance organizacional!
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BLOCO GESTÃO

O bloco Gestão traz

ferramentas para contribuir

com o acompanhamento

completo do programa de

treinamento, além de

informações e modelos para

mensurar os resultados

promovidos pelos

treinamentos.
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